
 إشكال حنوي ؟(( وال يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير ألنفسهم )) يف قوله تعاىل: : الشيخ

  خرب أن  , ورفعت ألاخري: أنه رفع الطالب 

  أين امسها ؟ : الشيخ

   .االسم املوصول: الطالب

  االسم املوصول ما .: الشيخ

  ى القواعد املعروفة اآلن ؟ عل ةهل الكتابة هنا يف املصحف جاري: الشيخ

   ؛على القواعد : غري جارالطالب

  وهنا كتابتها كأا أداة حصر. ,اسم موصول األ ,القاعدة املعروفة اآلن أن نفصل أن عن ما: الشيخ

   ويش معىن منلي هلم ؟ (( أنما نملي لهم ))ما معىن اإلمالء يف قوله: : الشيخ

  نستدرجهم؛ : الطالب

  ه .هلم منهله؛ إمنا منلي هلمن أملى له: الشيخ

   هل هي للتعليل أو للعاقبة ؟ (( ليزدادوا إثما ))الالم يف قوله تعاىل: : الشيخ

  لتعليل؛ : لالطالب

  ون اهللا تعاىل قد أراد منهم شرا.فيك ,تعليل يعين أن اهللا أمهلهم من أجل زيادة اإلمث: الالشيخ

  ؛ الوجهان ...أو أا للعاقبة  أملى هلم حىت يزدادوا إمثا, اهللا سبحانه وتعاىل الالم للتعليل: الطالب

ألم  ,ما هم عليه تكون للعاقبة والبد فعلهم همللتعليل؛ وباعتبار  ايعين باعتبار فعل اهللا جيوز أن جنعله: الشيخ

أظن  .لكن اهللا عزوجل قد حيب ذلك حلكمة تقتضي هذا ,ال حيبون أن تطول أعمارهم ألجل أن يزدادوا إمثاهم 

  الفوائد . انتهينا من

ما نافية  :ما كان اهللا ليذر ما كان اهللا ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه )) ((تعاىل: تبارك و قال اهللا : الشيخ

وهي اليت تأيت بعد كون منفي إما ما كان  ,يعين الم النفي ,وكان فعل ماضي ناقص؛ والالم يسموا الم اجلحود

((لم يكن اهللا ليغر لهم  :ومثاهلا يف مل يكن ما كان اهللا ليذر )) ((وإما مل يكن، مثاهلا يف املكان هذه اآلية: 

ألا واقعة يف سياق النفي؛ أين النفي ؟ مل يكن أو ما كان؛ هذا  ,ومسيت الم اجلحود واجلحود هو النفي ))؛

  فعل املضارع إما بنفسها كما هو اختيار الكويف أو بأن مضمرة وجوبا كما هو اختيار البصري .وهي تنصب ال

يعين أن هذا ممتنع غاية االمتناع؛ إذا جاء مثل هذا التعبري يف القرآن فإنه يعين االمتناع  ما كان اهللا )) ((وقوله: 

 ,متناع ليس امتناعا لعدم القدرة عليه فهو قادرأنه ممتنع على اهللا عزوجل غاية االمتناع أن يفعل كذا؛ وهذا اال



أي ميتنع حبسب ما تقتضيه حكمته أن يرتك املؤمنني على ما هم عليه حىت مييز اخلبيث من  ,لكنه امتناع شرعي

  الطيب .

يز بدون متي على ما هم عليه )) ((الذين آمنوا باهللا؛  يعين المؤمنين )) ((؛ وقوله: أي ليرتك ليذر )) ((وقوله: 

غري بيان؛ وذلك ألن أي من  (( على ما أنتم عليه ))بني اخلبيث والطيب هذا مستحيل على اهللا؛ وقوله: 

اتمع النبوي يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم خليط بني املؤمنني اخللص والكافرين اخللص واملنافقني؛ أما 

وال ختفى حاهلم على أحد؛ وأما املؤمنون  ,حيهم بهالكافرون اخللص فهم متميزون؛ مباذا ؟ بإعالم بالكفر وتصر 

ألن املنافقني يظهرون  ,اخللص فكذلك، أمرهم واضح ظاهر؛ يبقى اآلن االشتباه بني املؤمن اخلالص وبني املنافق

فإذا حيتاج أن مييز اهللا عزوجل بني اخلبيث والطيب؛  إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا )) (( :اإلميان وأم معهم

مييز مبعىن  حتى يميز الخبيث من الطيب )) ((شكال؛ اإليعين من اخلفاء و  على ما أنتم عليه )) ((وهلذا قال: 

وما كان اهللا  ((يعين يفصل بني اخلبيث والطيب مبا خيرب به عزوجل؛ فإذا كان األمر كذلك قال:  ,يفصل

يعين وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب يف متييز الطيب من اخلبيث؛ فأنتم ال تعلمون ما  الغيب )) ليطلعكم على

واهللا عزوجل ما كان ليطلعكم على  ,يف صدورهم أي ما يف صدور هؤالء اخلبثاء املنافقني ألنكم ال تعملون الغيب

يبه أحدا إال من ارتضى من رسول فإنه عالم الغيب فال يظهر على غ ((بآية اجلن: مقيدة الغيب؛ وهذه اآلية 

ولكن اهللا يجتبي من  ((هذه اآلية تشبه متاما آية اجلن؛ وهلذا قال:  يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ))

فإن هذا اخلطاب عام حىت  وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب )) ((هذا استدراك على قوله:  رسله من يشاء ))

جيتيب يعين خيتار  ولكن اهللا يجتبي من رسله من يشاء )) ((ولكن يستدرك فقال:  ,النيب عليه الصالة والسالم

عالم الغيب فال يظهر على غيبه  ((يشاء فيطلعه على الغيب الذي يريد أن يطلعه عليه، كما قال:  نمن رسله م

طيب اآلن هذه القطعة واجلملة  ولكن اهللا يجتبي من رسله من يشاء ))؛ أحدا إال من ارتضى من رسول )) ((

فبني اهللا  ,ا خيفى أمرهمتمع النبوي يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن فيهم أناساحال لنا من اآلية تصور 

عزوجل أن هؤالء الناس الذين خيفى أمرهم البد أن يفصل اهللا بينهم وبني املؤمنني بالعالمات اليت يظهرها؛ وال 

لى الغيب ألن اهللا عزوجل ال يطلع أحدا على الغيب إال من ارتضى من رسوله؛ ويكون يكون هذا بإطالعكم ع

على ما هي قلوب هؤالء عن طريق الوحي؛ وهلذا مسى النيب صلى اهللا عليه وسلم  نا؟ اطالع هذا عن طريق من

سلم؛ شف اآلن عددا من املنافقني حلذيفة بن اليمان الذي كان يلقب بصاحب السر سر النيب صلى اهللا عليه و 

صلى اهللا عليه وسلم أسر إىل حذيفة بأمساء رجال من املنافقني ومل يسر إىل أيب بكر وال إىل عمر وال إىل  الرسول

  ما هي ؟ ,من هو أفضل من حذيفة؛ وهذه تذكرنا بقاعدة ذكرها ابن القيم رمحه اهللا يف النونية مرت علينا قريبا



فضل املطلق؛ وأن الفضل نوعان: مطلق ومقيد؛ فهنا الشك أن حذيفة ينة ال تستلزم الة بفضيلة معأن اخلصيص

رضي اهللا عنه امتاز عن الصحابة مبا أخربه به النيب عليه الصالة والسالم من هؤالء املنافقني؛ لكنه ال يلزم من هذا 

يف قلوب  أن يكون أفضل ممن له الفضل املطلق عليه كأيب بكر وعمر وما أشبههما؛ املهم أننا ال نعلم عما

ولكن اهللا يجتبي من رسله من  ((ولكن اهللا مييزهم مبا يطلع عليه نبيه صلى اهللا عليه وسلم؛ وهلذا قال:  ,هؤالء

  يشاء )) .

  ومن الذي اجتباه من الرسل يف عهد النبوة احملمدية ؟ حممد صلى اهللا عليه وسلم وال نيب غريه.طيب, 

وذلك بالتصديق التام واالنقياد واإلذعان بدون  ,يعين حققوا إميانكم باهللا ورسله فآمنوا باهللا ورسله )) ((مث قال: 

اعرتاض ال على القضاء والقدر وال على احلكم الشرعي، آمنوا باهللا ورسوله؛ هكذا حال املؤمن حقا هو الذي 

النقياد للحكم الكوين يعم  مع أن ا ,وينقاد ألمر اهللا الشرعي فينفذه ويذعن له ,ينقاد ألمر اهللا الكوين فريضى به

مجع رسول؛ ومن املعلوم أن الرسل هم الذين كلفهم اهللا  )) فآمنوا باهللا ورسله ((كل أحد سواء طوعا أو كرها؛ 

سبحانه وتعاىل مبا أوحى إليهم أن يعملوا به ويدعوا إليه ويبلغه الناس؛ وهلذا كان أصل مجهور العلماء يف الرسول 

أمر بتبليغه؛ والنيب من أوحي إليه بشرع يتعبد به ومل يكلف أن يبلغه الناس؛ فآدم عليه أنه من أوحي إليه بشرع و 

؛ نبئ وصار يعمل حبسب ما يوحى إليه واتبعه على ذلك أحدليس عنده  الصالة والسالم نيب لكنه ليس رسوال

 ((سل إليهم نوح؛ وقوله: من أر  وأول ,وملا طال الزمن واختلف الناس احتاجوا للرسالة فأرسل اهللا إليهم ,ذريته

ميان اإلميان باهللا يتضمن أربعة أمور؛ اإلميان بوجوده؛ واإلميان بربوبيته؛ واإلميان بألوهيته؛ واإل آمنوا باهللا ورسله ))

؟ بوجوده؛  منها فإنه مل يؤمن باهللا حقيقة؛ اإلميان بأيش كله فمن نقص شيئا  بأمسائه وصفاته؛ البد من هذا

  ته؛ ؛ أمسائه وصفاألوهيتهبربوبيته؛ 

ويتضمن التعبد هللا بشريعتهم على من ألزموا  ,وا به من الوحياإلميان بالرسل يتضمن تصديقهم فيما جاؤ 

باتباعهم؛ ومن املعلوم أنه بعد بعثة الرسول عليه الصالة والسالم مل يلزم اخللق إال باتباع النيب حممد صلى اهللا عليه 

ان؛ إذا كيف نؤمن بعيسى عليه الصالة والسالم ؟ نؤمن بأنه رسول اهللا وسلم؛ فإن شريعته نسخت مجيع األدي

وأنه صادق فيما جاء به من الرسالة؛ وأما شرعه فلسنا مأمورين باتباعه؛ حنن  ,وأن اهللا أنزل إليه الكتاب ,حقا

  مأمورون باإلميان به فقط .

إن تؤمنوا بقلوبكم وتتقوا جبوارحكم فلكم أجر عظيم؛ اإلميان  وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم )) ((قال: 

اهللا عزوجل؛  بالقلب هو اإلقرار املتضمن للقبول واإلذعان؛ هذا اإلميان بالقلب؛ التقوى اختاذ وقاية من عذاب

وقد تقرن اجتناب نواهيه؛ وهذا أمجع ما قيل يف التقوى؛ ولكن ليعلم أن التقوى قد تقرن بالرب وذلك بفعل أوامره و 



 ,قد تقرن باإلصالح؛ فإذا قرنت مبثل هذا تفسر بأن املراد ا تقوى احملارم وإن تحسنوا وتتقوا )) (( :باإلحسان

يعين اجتناب حمارم اهللا؛ أما إذا أطلقت فإا تشمل األوامر والنواهي؛ وهذا كثري من األمساء إذا قرن مع غريه صار 

ما أمشل وأعم إذا قرن أو إذا أفرد ؟ إذا أفرد؛ ألنه إذا قرن مع غريه فإن هأي وإذا وحد صار له معىن؛ لكن ,له معىن

  من املعىن . جانبا كبريا خذهذا الذي قرن معه سيأ

الفاء هنا واقعة يف جواب الشرط لربط اجلملة اجلوابية باجلملة  وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم )) ((قال: 

فمن حيفظه  ,مجلة امسية؛ وقد أنشدناكم بيتا يف هذا املوضوع ء ألن اجلواب وقعالشرطية الفعلية؛ وإمنا قرنت بالفا

  ؟

  ؛ومبا وقد وبلن وبالتنفيسامسية  طلبية وجبامد    

  يعين معناه هذه السبع اجلمل إذا وقعت جوابا للشرط فيجب أن تقرتن به الفاء . 

كأننا حنن مستأجرين أدينا العمل   ,يعين ثوابا؛ ومسى اهللا الثواب أجرا من باب التكرم والتفضل أجر )) ((وقوله: 

أنه من عمل منكم سوءا بجهالة  (( :لكنه عزوجل أوجب على نفسه ,مع أن احلق هللا علينا ,فنطالب باألجرة

ومسى اهللا ذلك أجرا تفضال ؟ الثواب  إذا نقول األجر هنا أيش ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ))؛

من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا  ((كأننا أجراء قمنا بالعمل فنطالب باألجرة؛ وهذا كقوله تعاىل:   ,منه

عبده إذا لنقرضه ؟ كال؛ ولكن هذا من باب إظهار التزام اهللا عزوجل بالوفاء حىت فهل اهللا فقري  فيضاعفه له ))

هذا وصف من اهللا عزوجل هلذا األجر؛  عظيم )) (( وقوله:بعهدكم ))  وأوفوا بعهدي أوف (( :أوىف بعهده

والوصف بالعظم من العظيم يدل على عظمه؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم يف احلديث، حديث الدعاء 

  أضافها إىل عندية اهللا عزوجل. ) فاغفر لي مغفرة من عندك (الذي علمه أبا بكر رضي اهللا عنه قال: 

  تفاد من هذه اآلية الكرمية فوائد.يس )) ...ما كان اهللا ليذر المؤمنين  ((يقول اهللا عزوجل: 

ما كان اهللا ليذر  ((منها: أن اهللا عزوجل البد أن مييز اخلبيث من الطيب، أن مييز اخلبيث من الطيب؛ لقوله: 

  المؤمنين على ما أنتم عليه )) .

قلنا حيصل بالوحي يف عهد النبوة، حيصل بالقرائن يف غري عهد النبوة ويف عهد يز ؟ املفإن قال قائل: مباذا حيصل 

النبوة أيضا؛ فإن القرائن قد تبني اخلبيث من الطيب، حبيث نالحظ أعماله وننظر كيف يسري وكيف يعمل فيتبني 

  لنا خبثه من طيبه .

ل البد من ميز بكذا يشتبه بعضهم ببعض رمحة اهللا عزوجل بعباده، حيث ال يرتكهم هومن فوائد هذه اآلية: بيان 

  هذا من هذا .



وما كان اهللا ليذر المؤمنين  ((ومن فوائدها: بيان احلكمة، حكمة اهللا عزوجل يف أفعاله ومشروعاته أيضا؛ لقوله: 

  على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب )) .

هو  (( وهذا كقوله: يميز الخبيث من الطيب ))حتى  ((ومن فوائدها: انقسام الناس إىل خبيث وطيب؛ لقوله: 

فمنهم شقي  ((هود: سما ثالثا؛ وقال تعاىل يف سورة ومل يذكر قالذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن )) 

  . ويف اجلزاء أيضا قسمهم إىل قسمني ,ومل يذكر قسما ثالثا؛ ففي العمل قسم اهللا الناس إىل قسمنيوسعيد )) 

وال ميكن  ,إن الناس إما مؤمن أو كافر :قال قائل: أليس يف هذا دليل على مذهب اخلوارج الذين يقولون فإذا

  ألحد أن جيمع بني اإلميان والكفر ؟

فاجلواب أن يقال: ليس فيه دليل ملذهبهم؛ ألن املؤمن إذا مل يفعل ما خيرج به من اإلميان فإنه ال يصدق عليه 

بل هو من قسم الطيب لكن فيه خبث، هو من قسم الطيب لكن فيه  ,قوصف اخلبيث على سبيل اإلطال

وهذا الطيب غلب على خبثه، كما أن الكافر أيضا، الكافر وإن فعل ما حيمد عليه كالرب واجلود  ,خبث

هذه خصال اإلميان لكن خبثه أعظم من هذه اخلصال فهو من قسم  ,والشجاعة وطالقة الوجه وما أشبه ذلك

من قسم الطيبني؛ إذا نقول: هؤالء املؤمنون الذين عندهم صفات الكفر من أي قسمني ؟ من قسم اخلبثاء وليس 

بيث الطيب الذي فيه خبثه لكن طيبه يغلب على اخلبث؛ والكفار الذين فيهم خصال من الطيب من قسم اخل

بل مها  ,الثفليس هناك قسم ث ,يف جانب اخلبث؛ وعلى هذا فال تقسيم لكن الطيب الذي فيهم قد انغمر

  قسمان لكن ما غلب عليه أحد الوصفني فهو منهم .

وما كان اهللا  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من ادعى علم الغيب فهو كاذب؛ من أين نأخذها ؟ من قوله:  

قل ال يعلم من في  ((فمن ادعى علم الغيب فهو كاذب؛ بل هو كافر؛ لقوله تعاىل: ليطلعكم على الغيب )) 

وما كان اهللا  ((وألنه إذا ادعى علم الغيب فقد كذب مضمون قوله:  السموات واألرض الغيب إال اهللا ))

  ليطلعكم على الغيب )).

 ولكن ما املراد بالغيب ؟ املراد بالغيب ما غاب غيبا مطلقا؛ وذلك الذي يكون يف املستقبل؛ أما الشيء احلاضر 

مل يشاهده خبرب اجلن، اجلن يسيحون يف لع عليه اإلنسان وإن ولكنه غائب عن ناس دون أناس فهذا قد يط

التصرف؛ فرمبا يسعون يف األرض مث خيربون أوليائهم مبا شاهدوا يف أراض  وسريعاألرض يذهبون مشاال وميينا وهم 

قوم؛ يعين باإلضافة إىل قوم دون  ؟ إضافيا؛ ومعىن إضايف بعيدة فيكون هذا غيبا؛ غيبا حقيقيا أو غيبا إضافيا

الذي يف جنب املسجد هذا يف الشارع الذي والبعيدون عنه هو غيب؛ اآلن  ,همدفالذين شاهدوه ليس غيبا عن

 :رأيت يف الشارع كذا وكذا؛ نقول :وحنن هنا هو بالنسبة إلينا غيب ال نطلع عليه؛ لكن لو دخل علينا رجل وقال



ا به؛ فاملراد بالغيب الذي ال يعلمه إال اهللا هو نعلم الغيب لكن أخربنا عن أمر وقع شاهده من أخربن ملحنن 

  . الغيب املطلق وهو الذي يكون يف املستقبل؛ فهذا ال يطلع عليه إال اهللا

؟ بلى؛ فإذا قلنا  فا والربق خاطفا ألسنا نتوقع املطرفإن قال قائل: ألسنا إذا رأينا السماء مدهلمة والرعد قاص

 ننا؛ وقد يأمر اهللا هذه السحاب فيتمزقمبين على القرائن قد خيطئ ظ بل هذا ,ستمطر فليس هذا من علم الغيب

هذا علم بل هو ظن مبين على قرائن؛ املهم لئال يلتبس  :ولسنا نقول ,لكن هذا حسب ما نتوقع ,وال ميطر

أن الغيب هو الغيب املطلق وهو الذي يكون يف املستقبل؛ أما الغيب اإلضايف النسيب فهذا قد  :عليكم األمر

يطلع اهللا عليه من شاء من عباده بواسطة كاجلن مثال، اجلن يعلمون ما حصل يف األرض وخيربون به أوليائهم، 

د يكونون جمرمني؛ فإن كانت والية خيربون به أوليائهم؛ لكن من أولياء اجلن ؟ أولياء اجلن قد يكونون متقني وق

اجلن هلم بسبب الشرك فيهم كالذبائح للجن وما أشبه ذلك فهذه والية إجرام؛ لكن يقول شيخ اإلسالم رمحه 

اهللا: إن اجلن قد يتولون املؤمن إلميانه حيبونه يف اهللا وخيدمونه يف أمره؛ قال: وهذا جائز بشرطني: أال تكون وسيلة 

ال يستخدمهم يف حمرم؛ انتبهوا أن ال تكون وسيلة استخدامهم حمرمة وأال يستخدمهم يف استخدامهم حمرمة وأ

ال خندمك حىت تسجدوا لنا؛ هذا حرام شرك؛ ال نستخدمك حىت تدخل فالنا السجن؛  :حمرم؛ فمثال إذا قالوا

ل هلم مثال: يف شيء حمرم فقا ميعين خدموه بدون شرك بدون حرام لكن استخدمه ,هذا حرام لكنه ليس بشيء

روعوه يف بيته روعوه يف فآذوه, اذهبوا إىل فالن  ,؛ حرام ؟ نعمىل فالن فأرجفوا بإبله حىت رب وتشرداذهبوا إ

  سوقه هذا أيضا حرام ال جيوز .

ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن  ((فلو قال قائل: إن استخدامهم حرام بكل حال ألن اهللا تعاىل يقول: 

إلنس وقال أوليائهم من اإلنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قد استكثرتم من ا

وهذا يدل على أن استمتاع اإلنسان  قال النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء اهللا إن ربك حكيم عليم ))

  باجلن حمرم بكل حال ؟

كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا و  ((فاجلواب على ذلك أن نقول: اقرأ اآلية اليت بعدها حيث قال: 

يف من احملرم يف ظلم والشك أنه حرام؛ أما إذا كان استمتاعا مبا ينفع وخال استمتاع فهذا االستمتاع يكسبون )) 

  طريقه أو يف استخدامه فإن هذا ال بأس به .

  ما املراد باألسباط يف القرآن ؟ : السائل

  أين األسباط ؟ : الشيخ

   تكلمنا عن النيب والرسول األسباط هل هو نيب أو رسول ؟ حنن: السائل



وأن األسباط يعين واألنبياء من األسباط، وبعضهم قال هم  ,بعضهم قال أسباط يعين قبائل بين إسرائيل: الشيخ

  فيها خالف . ,أوالد يعقوب

لهم سيطوقون ما  وال يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اهللا من فضله هو خيرا لهم بل هو شر ((: الطالب

بخلوا به يوم القيمة وهللا ميراث السموات واألرض واهللا بما تعملون خبير لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن 

اهللا فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما 

  . )) قدمت أيديكم وأن اهللا ليس بظالم للعبيد

ماذا يسمي الالم  ما كان اهللا ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب )) ((: خالشي

   حناة العلماء ؟

  الم اجلحود؛ : الطالب

  وما هو اجلحود ؟ : الشيخ

  الم النفي؛ : الطالب

  نفي، اجلحود هنا مبعىن النفي؛ وضابطها ؟ : الالشيخ

  أن تأيت بعد كون منفي .: الطالب

   وما معناها خالد إذا كان ما كان اهللا لكذا ؟: الشيخ

  معناه أنه ميتنع غاية االمتناع أن يفعل اهللا هذا الشيء .: الطالب

   .معىن ليذر ليذر المؤمنين )) ((وقوله: : الشيخ

  املؤمنني على ما أنتم عليه؛  : أي ليرتكالطالب

  على ما أنتم عليه ؟ يقول حىت ؟  همويش معىن يرتك: الشيخ

  على اشتباه بني املنافق واملؤمن اخلالص : الطالب

  حىت يبني اخلبيث من الطيب.: الشيخ

  ما صلتها ملا قبلها ؟  وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب )) ((قوله: : الشيخ

  ؛ استدراك: الطالب

  املعىن ؟ : الشيخ

  ؤمن؛ املنافق أو من املبالغيب بأن تعلموا ما يف قلوب الناس  ما كان خيربكماملعىن أن اهللا : الطالب

  يعين ليطلعكم على ما يف قلوم من النفاق أو غريه . ,أي نعم: الشيخ



ما كان اهللا  (( :ال أنا أقصد ,ما كان اهللا ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه )) ((؟  إذا ما فيها استدراك: الشيخ

   ليطلعكم على الغيب ))

   . هذه يعلمها اهللا عز وجل فقط: فيه استدراك على أن األمور الطالب

  : ال. الشيخ

  تعليل؛ : الالطالب

  يعين وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب فيخربكم مبا يتميز به هذا عن هذا.: الشيخ

   ولكن اهللا يجتبي من رسله من يشاء )) ؟ ((قوله: : الشيخ

  .: هذا استثناء الطالب

  ؟  لالستدراك؛ طيب واملعىن :لكن ,استدارك: أو الشيخ

  رسله من يشاء؛ هللا قد خيرب من املعىن: ولكن ا: الطالب

  الغيب بواسطة الرسل.: فيطلعكم على الشيخ

بل البد أن مييز أي  ,اخلالصة أن اهللا عزوجل بني يف هذه اآلية أن اهللا مل يرتك اتمع اإلسالمي يف حرية وشك

أن يطلعكم أن يطلع كل بوال يكون هذا  ,بذكر األوصاف اليت تنطبق على هذا وهذايفصل اخلبيث من الطيب 

  على الغيب ولكن عن طريق الرسل .منكم واحد 

, فبماذا يفسر اإلميان يقرن اهللا بني اإلميان والتقوى كثرياوإن تطيعوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ))  ((قوله: : الشيخ

  التقوى ؟ إذا قرن مع 

  يفسر اإلميان إذا قرن بالتقوى اإلميان عمل بالقلب والتقوى بأا مقصودة عمل اجلوارح؛ : الطالب

  إذا يكون اإلميان بالقلب والتقوى باجلوارح .: الشيخ

ولكن اهللا يجتبي من رسله  ((ومن فوائد هذه اآلية: أن اهللا قد يطلع اخللق على الغيب بواسطة الرسل؛ لقوله: 

  من يشاء )) .

ومن فوائدها: أن الرسل ممن اجتباهم اهللا واصطفاهم على اخللق؛ وهذا موجود يف القرآن بأن األنبياء هم الصفوة  

  (( وإنهم عندنا لمن المصطفين األخيار )).كما قال اهللا تعاىل: 

يئة فإنه البد ولكننا نقول كل شيء علقه اهللا باملش من يشاء )) ((ومن فوائدها: إثبات املشيئة هللا عزوجل؛ لقوله: 

وما  ((ليست مشيئة جمردة بل البد أن تكون مقرونة باحلكمة ودليل ذلك قوله تعاىل:  ,أن يكون مقرونا باحلكمة



إشارة إىل أن إن اهللا كان عليما حكيما ))  ((فقال:  تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما ))

  مشيئته تتبع علمه وحكمته .

وقد بينا يف التفسري   فآمنوا باهللا ورسله )) ((آلية: وجوب اإلميان باهللا ورسله عموما؛ لقوله: ومن فوائد هذه ا

اعهم فهو خاص بالنيب ا من عند اهللا وهم صادقون, أما اتبوأنه يؤمن بأم حق وجاءو  ,كيفية اإلميان بالرسل

  صلى اهللا عليه وسلم .

  العظيم . األجر ماه يرتتب عليهومن فوائد هذه اآلية: فضيلة اإلميان والتقوى وأن

,  ومن فوائد هذه اآلية أيضا: بيان منة اهللا على العباد، حيث جعل كتابتهم على العمل مبنزلة األجر املتقرر هلم

  ؟ الذي فرضه هو اهللا عزوجل . وأعطاهم أجرهم فرضا؛ ولكن من الذي فرضه عليه كأن شخصا استأجر أجراء

فكما أن اإلميان والتقوى يعترب أمرا عظيما ظاهرا  ,وأنه من جنس العمل ,إثبات اجلزاءمن فوائد هذه اآلية أيضا: 

  وباطنا فكذلك األجر كان أجرا عظيما .

فيها  :حيسنب وال يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اهللا من فضله هو خيرا لهم )) ((مث قال اهللا عزوجل: 

باخلطاب؛  بن ))وال تحسَ  ((والثالثة:  بن ))وال يحسَ  ((والثانية:  بن ))وال يحسِ  ((ثالث قراءات؛ األوىل: 

إال أنه ال ينبغي أن يقرأ بالقراءة اخلارجة عن  ,ذه أحياناسبعية يسن لإلنسان أن يقرأ ذه أحيانا و  قراءاتوكلها 

  ألن ذلك قد يوجب فتنة. ,املصحف أمام العامة

ن الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا؛ والبخل هو املنع، البخل هو املنع أي ال يظ ال يحسبن )) ((يقول اهللا عزوجل: 

  يشحون به. ,أي مينعون مع شح ,بل قال: يبخلون به .مع شح؛ وهلذا عدي بالباء ومل يقل: يبخلون ما آتاهم

وا ألم خبل موضعهأي أعطاهم اهللا من فضله؛ وفيه إشارة إىل أن هذا البخل يف غري  بما آتاهم )) ((وقوله: 

اهللا به؛ وهذا غاية ما يكون  موه فيما أمرهبل هو من اهللا وخبلوا به أن يصرف همبشيء ليس من كسبهم وال من كد

اصرفه يف كذا تبخل؛ فإن هذا من احلمق البالغ إذ أن األمر يقتضي أن الذي  :من احلمق أن الذي أعطاك وقال

  .كذا أن تصرفه كما أمر ألنه فضله  أعطاك إذا أمرك أن تصرفه يف

فاإلنسان قد يعمل  ,أي من خريه؛ ألن الفضل يف األصل هو الزيادة بما آتاهم اهللا من فضله )) ((وقوله: 

  أحيانا عمال يؤمل أنه يكسب فيه ألفا فيكسب ألفني أو أكثر من فضل اهللا عزوجل وقد خيسر.

واملفعول األول حمذوف تقديره: خبلهم هو خريا هلم، وال  ,حسبمفعول ثاين لي :خريا هو خيرا لهم )) ((وقوله: 

  بل هو شر هلم كما ذكر اهللا عزوجل . ,حيسنب الذين يبخلون خبلهم خريا هلم



خري هنا اسم تفضيل فالبد من مفضل ومفضل عليه؛ فما هو املفضل واملفضل عليه ؟  خيرا لهم )) ((وقوله: 

فهم يظنون أن  ,ال يظنوا أن البخل خري من العطاء :يعين ,هلم من العطاءهو خريا  :املفضل عليه هو البخل يعين

ما نقصت  (ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  ,ظن خطأ، هذا ظن خطأالوهذا  ,البخل أفضل من العطاء

 ((وال تنقص الصدقة ماال مع االحتساب لقوله تعاىل:  ,وكم من إنسان يزداد ماله بالصدقة صدقة من مال )

  أي يأيت خبلفه. :ومعىن خيلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ))

والعطاء ليس فيه  ,هو شر من العطاء ,؟ من العطاء شر هلم من أي شيء بل هو شر لكم )) ((يقول عزوجل: 

فيقول القائل  ,شر؛ لكن اهللا خاطب هؤالء حبسب اعتقادهم حيث يظنون أم إذا أنفقوا ضاق عليهم الرزق

فيظنون أن هذا شر؛ فيقول اهللا عزوجل إن  ,أنا عندي ألف إذا أنفقت منه مائة نقص وصار تسع مائة :منهم

((  :؟ من العطاء؛ فالعطاء خري واملنع شر شر هلم من أي شيء )) بل هو شر لهم ((املنع هو الشر؛ وهلذا قال: 

  بل هو شر لهم )) .

   . سني يقول علماء النحو إا للتنفيس وتفيد التحقيقال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة )) ((مث قال: 


